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ПРОТОКОЛ   №15 
засідання Ради арбітражних керуючих України 

 
                 18 вересня  2020 року 
 
Місце ведення протоколу: 
м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.2А, прим.16 
 
Розпочато об 11 годині 00 хвилин, закінчено о 11 годині 43 хвилин 
 
ПРИСУТНІ в режимі відеоконференції за допомогою програми  Zoom Cloud Meetings:  

1. Лукашук Микола - Голова Ради арбітражних керуючих України 
2. Бондарчук Олександр – заступник Голови Ради арбітражних керуючих України 
3. Антоненко Дмитро  - член Ради арбітражних керуючих України 
4. В’язовченко Анатолій - член Ради арбітражних керуючих України 
5. Віскунов Олександр - член Ради арбітражних керуючих України 
6. Донков Сергій  - член Ради арбітражних керуючих України 
7. Лахненко Євгеній - член Ради арбітражних керуючих України 
8. Мегеря Артур - член Ради арбітражних керуючих України 
9. Надлонок Андрій - член Ради арбітражних керуючих України 
10. Сербін Ірина - член Ради арбітражних керуючих України 
11. Сокотун Віталій - член Ради арбітражних керуючих України 

 
Відповідно до п.4.4 Положення про Раду арбітражних керуючих України, засідання є 
повноважним. 
 
СЛУХАЛИ: 

Миколу Лукашука, який привітав всіх присутніх та оголосив про відкриття п’ятнадцятого 
засідання Ради арбітражних керуючих України. Дане Засідання Ради арбітражних керуючих України 
скликано Головою Ради арбітражних керуючих України на підставі п.14.5.3, абз.2 п.16.2. Статуту 
Асоціації, абз.2 п.4.2. Положення про Раду арбітражних керуючих України.  

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, засідання проводиться у форматі 
відеоконференції за допомогою програми  Zoom Cloud Meetings. 

Микола Лукашук повідомив, що результати проведення засідання Ради арбітражних керуючих 
України фіксуються у протоколі. При цьому, відповідно до п. 14.5.3. Статуту НААКУ Голова Ради 
арбітражних керуючих України скликає та проводить засідання Ради арбітражних керуючих України, 
головує на них. Ведення протоколу Ради арбітражних керуючих України, згідно із п.15.4.3. Статуту 
НААКУ, забезпечує секретаріат в особі виконавчого директора Асоціації Олександра Донченка. 
Засідання Ради фіксується аудіовізуальними засобами. 

Члени РАКУ заздалегідь повідомлені про дату і час засідання, а також про питання порядку 
денного.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Організація проведення Установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області. 
2. Організація проведення Установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області. 
3. Організація проведення Установчого з’їзду арбітражних керуючих Кіровоградської області. 
4. Організація проведення Установчого з’їзду арбітражних керуючих Хмельницької області. 
5. Розгляд звернення арбітражного керуючого Ярмолінського Ю.В. від 20.08.2020 року про 

надання інформації (роз’яснення). 
6. Про вдосконалення законодавства у сфері банкрутства (щодо Порядку проведення аналізу 

фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного 
банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, 
незаконних дій у разі банкрутства) 

 
З питання першого порядку денного слухали:  
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Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться у Запорізькій області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. 
Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів 
арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 8 арбітражними керуючими із 58, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться у Запорізькій області. 

До складу робочої групи з питань організації проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Сєдову Наталю Іванівну, Дев’яткова Антона Олександровича, 
Загрію Романа Олеговича, Коршуна Владислава Володимировича, Прудку Наталю Сергіївну, Шонію 
Маку Вячеславівну.  

Установчий з’їзд запропоновано провести 30 вересня 2020 року о 11.00 годині за адресою: 
м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.71А (конференц-зала готелю Khortitsa Palace). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 3 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 

Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області 30 вересня 2020 року 
об 11.00 годині за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.71А (конференц-зала готелю 
Khortitsa Palace). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 

Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Запорізької області 30 вересня 2020 року об 
11.00 годині за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд.71А (конференц-зала готелю Khortitsa 
Palace) з наступним порядком денним: 

1.  Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Запорізької області; 
2.  Утворення ради арбітражних керуючих Запорізької області;  
3.  Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Запорізької області; 
4.  Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих Запорізької області. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 

організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого 
з’їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, урни 
для голосування, тощо в наступному складі: Сєдова Наталя Іванівна, Дев’ятков Антон 
Олександрович, Загрія Роман Олегович, Коршун Владислав Володимирович, Прудка Наталя 
Сергіївна, Шонія Мака Вячеславівна.  

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької області в 
наступному складі: Сєдова Наталя Іванівна, Дев’ятков Антон Олександрович, Прудка Наталя 
Сергіївна. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Запорізької 
області з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 30 вересня 2020 року. 

 
 

З питання другого порядку денного слухали: 
 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться в Одеській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих регіону. 
Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів 
арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 5 арбітражними керуючими із 31, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться в Одеській області. 
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До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Колмикову Тетяну Олександрівну, Дєчеву Ольгу Миколаївну, 
Дарієнка Віктора Дмитровича, Сніткіну Ірину Анатоліївну. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 25 вересня 2020 року о 10.00 годин за адресою: 
м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 (приміщення конференц-зали Південно-Західного апеляційного 
господарського суду). 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 

Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області 25 вересня 2020 року о 
10.00 годин за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 (приміщення конференц-зали Південно-
Західного апеляційного господарського суду). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 

Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Одеської області 25 вересня 2020 року о 
10.00 годин за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, буд.29 (приміщення конференц-зали Південно-
Західного апеляційного господарського суду) з наступним порядком денним: 

1.  Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Одеської області; 
2.  Утворення ради арбітражних керуючих Одеської області;  
3.  Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Одеської області; 
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих Одеської області. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 

організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого 
з’їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, урни 
для голосування, тощо в наступному складі: Колмикова Тетяна Олександрівна, Дєчева Ольга 
Миколаївна, Дарієнко Віктор Дмитрович, Сніткіна Ірина Анатоліївна. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської області в 
наступному складі: Ратушний Андрій Іванович, Чульський Олександр Сергійович. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих Одеської 
області з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. 25 вересня 2020 року. 
 
З питання третього порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться в Кіровоградській області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих 
регіону. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів 
арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 4 арбітражними керуючими із 15, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться в Кіровоградській області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Тимошенко Анастасію Анатоліївну, Кноблох Ірину Вікторівну, 
Бершадського Сергія Миколайовича, Христенко Вадима Васильовича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 25 вересня 2020 року об 11.00 годині за адресою: 
м.Кропивницький, вул.Віктора Чміленка, буд.35. 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 
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Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Кіровоградської області 25 вересня 2020 
року о 11.00 годин за адресою: м.Кропивницький, вул.Віктора Чміленка, буд.35. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 

Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Кіровоградської області 25 вересня 2020 
року об 11.00 годин за адресою: м.Кропивницький, вул.Віктора Чміленка, буд.35 з наступним 
порядком денним: 

1.  Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Кіровоградської області; 
2.  Утворення ради арбітражних керуючих Кіровоградської області;  
3.  Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Кіровоградської області; 
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих Кіровоградської області. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 

організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого 
з’їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, урни 
для голосування, тощо в наступному складі: Тимошенко Анастасія Анатоліївна, Кноблох Ірина 
Вікторівна, Бершадський Сергій Миколайович, Христенко Вадим Васильович. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Кіровоградської 
області в наступному складі: Тимошенко Анастасія Анатоліївна, Бершадський Сергій Миколайович. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Кіровоградської області з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 25 вересня 2020 року. 
 
З питання четвертого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який доповів про надходження на адресу Ради арбітражних керуючих 
України письмової вимоги арбітражних керуючих, місцезнаходження контори (офісу) яких 
знаходиться в Хмельницькій області, про проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих 
регіону. Вимога перевірена на предмет відповідності вимогам Порядку проведення установчих з'їздів 
арбітражних керуючих регіонів. Вимога підписана 3 арбітражними керуючими із 15 діючих, 
місцезнаходження контори (офісу) яких знаходиться в Хмельницькій області. 

До складу робочої групи з питань організації і проведення установчого з’їзду запропоновано 
включити арбітражних керуючих: Чернецьку Аллу Анатоліївну, Баса Романа Олексійовича, Рудого 
Андрія Миколайовича. 

Установчий з’їзд запропоновано провести 01 жовтня 2020 року о 12.00 годині за адресою: 
м.Хмельницький, вул.Грушевського, буд.93. 

Додаткових питань порядку денного ініціаторами не запропоновано. 
Також ініціаторами запропоновано 2 особи в якості кандидатів до реєстраційної комісії. 

 
На голосування поставлено питання: 

Проведення установчого з’їзду арбітражних керуючих Хмельницької області 01 жовтня 2020 
року о 12.00 годин за адресою: м.Хмельницький, вул.Грушевського, буд.93. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11  
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 
 

 
ВИРІШИЛИ: 
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Провести установчий з’їзд арбітражних керуючих Хмельницької області 01 жовтня 2020 року о 
12.00 годин за адресою: м.Хмельницький, вул.Грушевського, буд.93 з наступним порядком денним: 

1.  Визначення кількісного складу ради арбітражних керуючих Хмельницької області; 
2.  Утворення ради арбітражних керуючих Хмельницької області;  
3.  Затвердження положення про раду арбітражних керуючих Хмельницької області; 
4. Обрання Голови ради, заступника Голови ради та персонального складу ради арбітражних 

керуючих Хмельницької області. 
Створити з числа арбітражних керуючих робочу групу, на яку покласти вирішення питань 

організації та проведення установчого з’їзду, у тому числі: приміщення для проведення установчого 
з’їзду, технічні засоби для здійснення реєстрації учасників установчого з’їзду, друку бюлетенів, урни 
для голосування, тощо в наступному складі: Чернецька Алла Анатоліївна, Бас Роман Олексійович, 
Рудий Андрій Миколайович. 

Утворити реєстраційну комісію установчого з’їзду арбітражних керуючих Хмельницької 
області в наступному складі: Шматлай Юрій Володимирович, Сопрук Віталій Миколайович, Хома 
Сергій Вікторович. 

Встановити час на реєстрацію учасників установчого з’їзду арбітражних керуючих 
Хмельницької області з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 01 жовтня 2020 року. 

 
З питання п’ятого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який повідомив, що до Ради арбітражних керуючих України надійшла 
письмова заява арбітражного керуючого Ярмолінського Юрія Васильовича вих№02-01/21-31 від 
20.08.2020 року про надання інформації. Відповідно до заяви, арбітражного керуючого 
Ярмолінського Ю.В. листом Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м.Київ) від 19.08.2020 року повідомлено про необхідність не пізніше, ніж за три дні до судового 
засідання повідомляти про дату та час таких судових засідань з направленням копій наявних 
документів, що підлягають розгляду в судовому засіданні, а також актуальну інформацію про стан 
провадження у справі про банкрутство ДП «Іванківський цукровий завод» на електронну адресу 
органу з питань банкрутства.  

У зв’язку з цим, арбітражний керуючий звернувся до РАКУ з проханням надати роз’яснення з 
питання наявності у арбітражного керуючого обов’язку надавати запитувану інформацію в обсязі та у 
спосіб, зазначений державним органом з питань банкрутства.   

Микола Лукашук звернув увагу на те, що відповідно до ст. 33 КУзПБ, п. 2.2. Статуту НААКУ,  
саморегулівна організація арбітражних керуючих, зокрема, здійснює в порядку, передбаченому цим 
Кодексом, контроль за діяльністю арбітражних керуючих щодо дотримання цього Кодексу, Кодексу 
професійної етики арбітражного керуючого та інших нормативно-правових актів, представляє 
арбітражних керуючих у відносинах з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, 
захищає професійні права арбітражних керуючих, надає консультації, а також готує методичні 
рекомендації з питань професійної етики арбітражних керуючих та застосування прогресивних 
практик, а також здійснює інші повноваження відповідно до цього Кодексу. 

 Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Абзацом 2 пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого 
Постановою КМУ від 02.07.2014 № 228 (далі – Положення №228 від 02.07.2014), визначено, що 
Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.  

Згідно з п. 2. Положення №228 від 02.07.2014 Мін’юст у своїй діяльності керується 
Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 
України, іншими актами законодавства. 

Згідно з ч. 1 ст. 3 Кодексу України з процедур банкрутства (далі – КузПБ), державний орган з 
питань банкрутства сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для 
реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому 
числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких 
частка державної власності перевищує 50 відсотків.  
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Статтею 1 КУзПБ визначено коло учасників у справі про банкрутство, до яких належить 
сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна 
України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, 
уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених 
цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов’язків яких існує спір. 

Відповідно до п. 4.17 Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції 
України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, 
міжрегіональне управління, відповідно до покладених на нього завдань, бере участь за дорученням 
Мін’юсту у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні 
обов’язки учасника у справі про банкрутство. 

Згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України, учасники справи мають право: 
1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії 

судових рішень; 
2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; 

брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, 
експертам, спеціалістам; 

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування 
щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і 
міркувань інших осіб; 

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання 
технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності 
чи неповноти; 

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 
6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. 
Таким чином, міжрегіональне управління Міністерства юстиції України може отримати 

самостійний процесуальний статус учасника провадження у справі про банкрутство і буде, 
відповідно, наділене правами та обов’язками, визначеними положеннями КУзПБ та ГПК України для 
учасників справи.  

Микола Лукашук наголосив на тому, що міжрегіональне управління міністерства юстиції не 
наділено в даному випадку дискреційними повноваженнями, тобто не має права діяти на власний 
розсуд, виходячи з наступного.  

Поняття дискреційних повноважень наведене у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 
№ R (80)2, яка прийнята Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді, відповідно до 
якої під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, 
приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто, коли такий орган може 
обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин. 

Пунктами 1.6, Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом 
Міністерства юстиції України від 24.04.2017  № 1395/5 передбачено, що дискреційні повноваження – 
це сукупність прав та обов'язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають 
можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, 
яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів 
управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового 
акта.  

Згідно з п. 2.4 зазначеної вище Методології, дискреційні повноваження можуть 
закріплюватися в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів такими 
способами: 

1) за допомогою оціночних понять, наприклад: "за наявності поважних причин орган вправі 
надати ...", "у виключних випадках особа, уповноважена на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, може дозволити ...", "рішення може бути прийнято, якщо це не 
суперечить суспільним інтересам . .." тощо; 

2) шляхом перерахування видів рішень, що приймаються органом (особою, уповноваженою 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), не вказуючи підстав для прийняття 
того чи іншого рішення або шляхом часткового визначення таких підстав; 

3) шляхом надання права органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування) при виявленні певних обставин (настанні конкретних юридичних фактів) 
приймати чи не приймати управлінське рішення залежно від власної оцінки цих фактів; 
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4) за допомогою нормативних приписів, що містять лише окремі елементи гіпотези чи 
диспозиції правової норми, що не дозволяють зробити однозначний висновок про умови 
застосування нормативного припису або правові наслідки застосування такого припису. 

Відповідно до норми п.п. 44 п. 4 Положення №228 від 02.07.2014, одним із основних завдань 
Мін’юсту є встановлення порядку розкриття інформації про фінансовий стан боржника та хід 
провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці власного веб-сайту. Відповідно до 
п.п. 4,5 ч. 2 ст. 12 КУзПБ на арбітражного керуючого, окрім іншого, покладено обов’язок подавати 
відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, 
встановленому законодавством; розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід 
провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з 
питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і 
забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про 
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів, та 
забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному 
державним органом з питань банкрутства.  

Чинним законодавством не встановлено обов’язку для арбітражного керуючого не пізніше, 
ніж за 3 дні до судового засідання повідомляти державний орган з питань банкрутства про дату та час 
судових засідань з направленням копій наявних документів, що підлягають розгляду в судовому 
засіданні, а також актуальну інформацію про стан провадження у справі на електронну адресу 
державного органу з питань банкрутства.  

Микола Лукашук зауважив, що в окремих випадках, покладення на арбітражного керуючого 
обов’язку повідомляти кредиторів у справі, учасників справи про дату час та місце судового 
засідання може бути здійснено саме господарським судом. В силу положень процесуальних кодексів 
України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими на всій території України.  
 
На голосування поставлено питання: 
Затвердити роз’яснення про відсутність обов’язку арбітражного керуючого повідомляти державний 
орган з питань банкрутства про дату та час судових засідань з направленням копій наявних 
документів, що підлягають розгляду в судовому засіданні, а також актуальної інформації про стан 
провадження у справі на електронну адресу державного органу з питань банкрутства. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 11 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - відсутні 

 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити роз’яснення про відсутність обов’язку арбітражного керуючого повідомляти державний 
орган з питань банкрутства про дату та час судових засідань з направленням копій наявних 
документів, що підлягають розгляду в судовому засіданні, а також актуальної інформації про стан 
провадження у справі на електронну адресу державного органу з питань банкрутства. 
  
З питання шостого порядку денного слухали: 

Миколу Лукашука, який повідомив, що Наказом Міністерства юстиції України від 10 вересня 2020 
року №3105/5 затверджено Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів 
господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, 
приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Зазначений 
наказ має набрати чинності 22.09.2020 року після його публікації в Офіційному віснику України, 
22.09.2020, №74. 

Даний нормативно-правовий акт не був предметом обговорення зі спільнотою арбітражних 
керуючих, для яких він встановлює і конкретизує обов’язки.  

Однією з новел зазначеного Порядку в порівнянні з діючим є визначення строку в 10 робочих 
днів з дня отримання запиту, протягом якого арбітражним керуючий зобов'язаний надати 
структурному підрозділу або територіальному органу Мінюсту копії документів, необхідних для 
проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання. 
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Визнаючи право Міністерства юстиції України на встановлення порядку проведення аналізу 
та організацію його проведення, передбачене п.45 Положення про Міністерство юстиції України, 
необхідно враховувати, що йому кореспондує обов’язок Мінюсту забезпечити доступ арбітражних 
керуючих до державних баз даних і реєстрів, держателем яких є Мін’юст, зокрема електронних, що 
містять інформацію про боржників, їх майно та кошти. 

З врахуванням того, що створення і введення в промислову експлуатацію програмного 
забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність», яка має 
забезпечувати інформаційну підтримку арбітражних керуючих, відтерміновано до 01.04.2021 року, 
Микола Лукашук запропонував звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення змін до 
зазначеного Наказу, а саме,  визначити у відповідному нормативно-правовому акті, що обов’язок 
надання копій документів, необхідних для проведення аналізу фінансово-господарського стану, 
поширюється виключно на документи, що перебувають в розпорядженні арбітражного 
керуючого на момент отримання ним запиту структурного підрозділу або територіального 
органу Мінюсту. Крім того, при підготовці відповідних запитів просити державний орган з питань 
банкрутства передбачити можливість надання доступу до електронних копій документів, задля 
зменшення додаткових витрат арбітражних керуючих на інформаційний обмін з державним органом з 
питань банкрутства.   

Дмитро Антоненко наполіг на відкладенні питання, вважаючи, що проект звернення потребує 
техніко-юридичних правок. 
   
На голосування поставлено питання: 
Відкладення розгляду питання до наступного засідання Ради арбітражних керуючих України. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - одноголосно 
«ПРОТИ» - відсутні 
«УТРИМАЛИСЬ» - відсутні 
 
ВИРІШИЛИ: 
Відкласти розгляд питання до наступного засідання Ради арбітражних керуючих України. 
     

 
У зв’язку із тим, що було розглянуто всі питання порядку денного, засідання Ради арбітражних 

керуючих України оголошується закритим. 
 

 
 

ПІДПИСИ 
 

 


